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debat
Fredericia. Vi skal have en
vision
Anders Deleuran Fajstrup,
spidskandidat til
Fredericia Byråd,
Radikale Venstre,
Prinsessegade 70,
Fredericia
I debatter og avisartikler
har jeg bemærket en undertone af dårlig ledelse,
når talen falder på kommunale services, og ”embedsmændene” har vist taget
flere beslutninger, end byrådet har.
Fredericia Kommune
har behov for en ny ledelseskultur, både i forvaltningen og i byrådet.
Jeg må gribe i egen barm
først: Som politiker vil jeg
gerne have æren for succeserne, men det betyder

også, at jeg skal tage ansvar
for fiaskoerne (eller ”læringsmulighederne”).
Uden politisk ledelse vil
embedsmændene være
nødt til at finde deres egen
vej, så en af byrådets første
opgaver skal være at udforme en vision, så forslag
blot kan holdes op på, om
de er i tråd med visionen.
Visionen skal udmøntes i
konkrete målsætninger for
de enkelte politikområder
(idræt, kultur osv.), så alle
kan følge med i fremskridtene. Som en del af en ny
ledelseskultur vil jeg arbejde for, at der til de bestyrelsesposter, byrådet udpeger, udarbejdes kompetenceprofiler, så bestyrelserne bliver mere kompetente sparringspartnere.

Landbruget. Forkerte tal
Herluf Andersen,
Agervej 11,
Sandvad, Jelling
Liberal Alliances kandidat
til Vejle Byråd, Alis Hemmingsen, skriver 9. november: ”Hvem bekymrer sig
om landbruget. Det korte
svar er: Det gør vi i Liberal
Alliance.” Hun vil hjælpe
landbruget med at skabe
arbejdspladser, da landbruget i Vejle Kommune
har 10 pct. af den samlede
beskæftigelse.
Lidt dokumentation for
det kunne være rart, for
beskæftigelsen i landbrug
og gartneri tilsammen var i
2009 (det sidste år med officielt tilgængelige tal)
67.000. Det giver 2,4 pct.
af beskæftigede i alt, kun
fra landbruget næppe over
to pct. På slagterierne var
der så også i 2009 beskæftiget 15.677 og på mejerierne 8750. Når de medregnes, var der så i alt fra landbrug og gartneri i 2009 beskæftiget 91.427 - 3,4 pct. af
beskæftigede i alt, men
medregnes alle beskæftigede med handel med fødevarer, og alle i industrien, der leverer og reparerer maskiner til landbru-

get, bliver det et langt større tal. Og det er i høj grad
dem, landbruget medregner, når de taler om den
store beskæftigelse i landbruget.
Der kommer også jævnligt store tal for landbrugets eksport, men kendsgerningerne er, at i 1972 lige før tilslutningen til fællesmarkedet, var eksporten fra det primære landbrug
animalske
og
vegetabilske varer medregnet konserves 29 pct. af al
eksport - i 2012 ni pct.
AH skriver også, at Vejle
de seneste fire år har mistet 48.000 arbejdspladser. Havde det været i alle
98 kommuner, bliver det
4.704.000, og i aldersgruppen 16-66 år har vi
kun 3.706.000, hvoraf
560.000 er under uddannelse. Alt dette viser, at AH
intet kendskab har til det,
hun skriver om.
Jeg forventer bestemt ikke, at alle skal have kendskab til det, jeg her skriver,
men det kan vel ikke være
for meget at forvente af
dem, der aspirerer til at
komme ind i politik, at de
ikke kommer med politiske udtalelser uden kendskab til det, de fremfører.

Fredericia. Frit valg på økologi-området
Pernelle Jensen,
medlem af Fredericia Byråd,
Venstre,
Jernbanegade 17,
Fredericia
Ifølge SF ser verden meget
trist ud, hvis
vi ikke pålægger de
kommunale
køkkener at
indføre økologi. Og hvis
vi gør, kan vi til gengæld redde hele landbruget. Omend
det omhandler lidt de sam-

res økonomiske prioriteringer, om der skal satses på
økologi, og hvad målet for
økologi i givet fald skal være.
Vi synes, det er forkert at
trække et centralt fastsat
mål ned over hovedet på institutionerne og dermed begrænse dem i deres indkøb.
Vi har også lige vedtaget et
budget, som indeholder en
del besparelser - herunder
manglende prisfremskrevning.
Vi kan derfor ikke være
bekendt både at vedtage et
budget med masser af besparelser, og så derudover

gøre det endnu sværere for
institutionerne ved at pålægge dem en større udgift
på indkøb af fødevarer.
Diskussion om økologi
handler grundlæggende om
ideologiske forskelle. Venstre vil gerne give institutionerne det frie valg, hvorimod SF gerne ser, at det er
styret centralt.
Vi har på nogle vælgermøder fået at vide, at partierne
var for enige, men det er i
hvert fald ikke tilfældet i den
her drøftelse om økologi.

Vejle. Større fokus på demenspatienter
Morten Skovlund,
kandidat til Vejle Byråd,
Socialdemokraterne,
Sleldeparken 26,
Vejle
Antallet af danskere, der lever med en
demenssygdom, er stigende. Også
i Vejle Kommune vil vi i
de kommende år opleve flere demente
medborgere.
I Vejle Kommune er der ca
1600 patienter og 4800 pårørende, der lever med en
demenssygdom og antallet
af støt stigende. Derfor bliver vi som kommune allerede nu nødt til at overveje de

tilbud, vi giver dem i fremtiden.
Demenssygdommen nedbryder langsomt hjernen,
og derfor er ro og genkendelighed vigtigt for mennesker
med en demenssygdom. Det
samme er de meningsfulde
aktiviteter, idet et fortsat aktivt og socialt liv er med til at
forsinke sygdommen og
modvirke social isolation.
Netop denne kendsgerning betyder, at vi som kommune i fremtiden skal sikre,
at disse sårbare borgere ikke
udsættes for unødige udsving f.eks. i forbindelse
med ferielukning i vores
dagcentre.
Netop disse nedlukninger
fører til utryghed og uro hos
den demente, men også de
pårørende, der er de de-

mentes ressourcepersoner,
bliver udsat for stor belastning i disse ferieperioder,
idet dagscentrene er en lejlighed til at få et pusterum i
den daglige pasning og pleje
af deres pårørende.
Også for store personaleafløsninger i ferieperioder
er med til at bryde genkendeligheden hos den demente.
Personer med en demenssygdom mister ofte evnen til
at orientere sig, hvorfor de
allerede tidligt i sygdomsforløbet kan have svært ved at
gøre brug af offentlig transport.
Som kommune bør vi derfor sikre, at demenspatienter, på lige fod med personer med et fysisk handicap,
får hjælp til transport, så de

stadig kan have fritidsaktiviteter og et socialt liv, selv om
de lever med en demenssygdom.
Som kommune mener
jeg, at vi også har pligt til at
skabe tryghed for de borgere og pårørende, der ikke
selv med egen stemme kan
tale for sig. Selv i tider hvor
vi som kommune er pressede på økonomien, mener
jeg, at de individuelle menneskelige hensyn stadig må
være i fokus.
Derfor vil jeg kæmpe for,
at fokus på de dementes og
deres pårørendes vilkår i
Vejle Kommune bliver sat på
dagsordenen i de kommende år.
Andet kan vi ikke være bekendt. Det, har vi et fælles
ansvar for, sker.

Terrorhegn. Hummelmose på dybt vand
Vigand Rasmussen,
Svanholmsgade 5,
Vejle
I sit meget velmenende læserbrev i Folkebladet 12.
november,
hvor Peder
Hummelmose erklærer
sin støtte til
Havnens Fiskehus, kommer
han til at fremføre nogle påstande, der ikke helt holder
vand. Det er således ikke rig-
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me argumenter, som der er
blevet fremført flere gange,
er der også et nyt.
Marianne Thomsen skriver i sin konlusion (13. november): ”Børn, grise, ænder, fugle og insekter har ikke et frit valg. De er underlagt de beslutninger forældre, landmænd og politikere
træffer”.
I Venstre har vi ikke noget
imod økologi, men vi har
netop også flere gange argumenteret for det frie valg, da
vi helt grundlæggende synes, det skal være op til de
enkelte institutioner og de-

tigt, at teknisk udvalg har
udført en kæmpeindsats i
hegnssagen. Den sag har ikke været behandlet i udvalget, og dermed har byen heller ikke været involveret.
Det er heller ikke korrekt,
når Hummelmose fremmaner et skrækscenarie af en
tom havn, hvis ikke hegnet
er oppe inden nytår. Det
korrekte er, at havnene i løbet af 2013 skulle have sårbarhedsplaner og sikringsplaner på plads, og det synes Vejle Havn at have fået
klaret i tide.

Men der er ingen generel
tidsfrist for implementeringen af planerne.
Naturligvis vil Kystdirektoratet følge udviklingen i
havnene og se til, at der er
flow i arbejdet med sikringen, og også her er Vejle
Havn i fuld gang med at sætte hegn op.
Det er aldrig set, at Kystdirektoratet vil lukke en havn
på den baggrund, og da slet
ikke, når der er gang i arbejdet med et hegn. Havnen
kan jo sikre på andre måder
i situationer, hvor et nød-

vendigt hegn endnu ikke er
kommet på plads.
Det er derfor uheldigt, at
en fremtrædende politiker
kommer med sådanne udtalelser. Det bedste i denne
sag vil være, at man venter
med hegnet på den inderste
del af Nordkajen til allersidst
i processen.
Derved kunne det være, at
den sunde fornuft kan nå at
træde i kraft f.eks. i form af
nye lempelser, som et landsdækkende udvalg arbejder
på og fremkommer med i
foråret 2014.

